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Inledning
Denna manual beskriver samtliga steg som krävs för att utföra en mätning/inspelning med KATAM™ Forest i ett
bestånd samt överföra uppmätta beståndsdata till en skogsbruksplan i pcSKOG. En eller flera inspelningar kan
överföras och beståndsdata sammanställs sedan i planläggningsprogrammet.
Nedan följer först ett exempel för uppladdning av en inspelning från bestånd ”B1” från fastigheten
”Fastigheten”. Därefter visas exempel på hur ett flertal inspelningar kan överföras samtidigt. Slutligen sker
inläsning av data för en och därefter flera inspelningar i pcSKOG.
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Inspelning med KATAM Forest app
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1.

Starta Forest app och välj ”Skapa Fastighet” i huvudmenyn. Välj ett lämpligt namn, till exempel fastighetens namn eller
namnet på det aktuella skogsskiftet. Tryck därefter OK. Se skärmbild 1.
På huvudsidan syns nu en förteckning av samtliga fastigheter.

2.

Välj aktuell fastighet och skapa därefter ett första bestånd genom att peka på ”+”. Namnge beståndet, t.ex. med
avdelningsnumret från skogsbruksplanen. Du är nu redo att påbörja inspelningar.
Se skärmbild 2.

3.

Inspelningarna/provytorna i beståndet bör förläggas på sådant sätt att luckor, stickvägar/basvägar och tätare delar
fångas på ett representativt sätt. Detta kan utföras enligt gängse metoder för subjektiv alternativt objektiv
provyteutläggning eller till exempel längs en representativ gånglinje genom beståndet. För fördjupade instruktioner
om inspelningsteknik, referensskyltar och lämpliga inspelningsmiljöer, se instruktionsfilmer på www.katam.se/support.

4.

För att påbörja en inspelning, säkerställ att telefonen har platstjänster (gps) aktiverade och tryck därefter på
kamerasymbolen. Se skärmbild 3.

5.

Ställ upp dig i terrängen och invänta bra gps-signal. Det är viktigt att gps-positionen är korrekt för att uppladdning till
pcSKOG skall fungera. Statusfönstret i nederkant skall vara vitt (inte gult eller rött). Mobilt nätverk behövs inte för att
spela in. Peka därefter på inspelningsknappen för att starta inspelningen och påbörja förflyttningen längs din tänkta
inspelningslinje. Varje inspelning bör vara minst 20 sekunder lång. Katam rekommenderar en inspelningslängd på 45 –
60 sekunder vilket motsvarar en provyta > 400 m2.

6.

Genomför så många inspelningar som krävs enligt punkt 6 för att på ett representativt sätt mäta beståndet.
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Ladda upp en inspelning till pcSKOG
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1.

Anslut din smartphone till mobilt nätverk eller Wi-Fi.

2.

För fastigheten t.ex. ”Älvdalen 1:1”, välj ett aktuellt bestånd (1). Se skärmbild 4.

3.

Välj en lämplig inspelning för beståndet (i detta fall 1_1). Se skärmbild 5.

4.

Under inspelningens huvudsida, peka på inställningar. Se skärmbild 6.

5.

Ladda upp inspelningen till pcSKOG under Export. Se skärmbild 7.

6.

Välj ”Main Server” och mata in användarnamn och lösenord för ditt pcSKOG-konto. För detta krävs att du är
avtalsservice plus-kund hos pcSKOG. Peka därefter på ”Ladda Upp”. Se skärmbild 8 och 9.
En bekräftelse skall erhållas om att exporten lyckats. Om inte, kontrollera din nätverksanslutning.
Se skärmbild 10.
Ladda upp övriga relevanta inspelningar genom att upprepa steg 3-till 5 ovan.
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Ladda upp flera inspelningar för en fastighet
Det är även möjligt att ladda upp en eller flera inspelningar på fastighetsnivån.
1.

Anslut din smartphone till mobilt nätverk eller Wi-Fi.

2.

Under inställningar (kugghjulet) för fastigheten, välj ”Ladda upp till pcSKOG”. Välj ”Main Server” och mata in
användarnamn och lösenord för ditt pcSKOG-konto. Peka därefter på ”Fortsätt”.

3.

Välj vilka inspelningar som skall inkluderas i uppladdningen, peka därefter på ”Ladda Upp”. Se skärmbild 11.

4.

En bekräftelse skall erhållas om att exporten lyckats. Om inte, kontrollera din nätverksanslutning. Se skärmbild 12.
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pcSKOG – läs in en inspelning

1.

För att öppna dina mätningar i pcSKOG, se till att du har installerat senaste uppdateringen av
pcSKOG-programmet genom att klicka på ”Sök Uppdateringar” och därefter följa instruktionerna.

2.

Aktivera Katam under ”Inställningar karta” genom att bocka i ”Katam”.
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3.
4.

5.

Säkerställ att datorn har internetuppkoppling. Öppna därefter upp den aktuella planen och gå till
kart-vyn.
Läs in Forest-data genom att klicka på Katam-knappen.

Logga in på användarkontot genom att fylla i aktuellt användarnamn och lösenord, klicka på “Logga
in”.
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6.

Under Katam-fliken utförs import av data. Välj lämpligt datum-intervall och klicka därefter på ”Visa
mätningar”.

7.

Samtliga inspelningar för det aktuella datumintervallet visas nu i trädstrukturen. Klicka på en
inspelning (i detta fall 1_1) och klicka på ”Visa/förhandsgranska”.
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8.

Sammanställda data från skogsbruksplanen (inom parentes) visas bredvid inlästa data från Katam
Forest. Möjlighet finns att korrigera trädslag i rull-listen. För att uppdatera avdelningen, klicka på
”Uppdatera avdelning”.

9.

Kontrollera inmatade värden. Om OK, klicka på ”Spara” för att spara avdelningen.
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Inspelningen presenteras nu som ett externt tema i kartan.

I menyn till vänster återfinns varje inläst inspelning som två separata lager/externa teman, ”mätning”
respektive ”träd”.

10

pcSKOG – läs in flera inspelningar
Flera mätningar kan även läsas in samtidigt.
Markera relevanta mätningar i trädstrukturen och klicka återigen på ”visa/förhandsgranska”. pcSkog skapar nu
medelvärden från samtliga mätningar. Uppdatera avdelningen på samma sätt som tidigare.

Motsvarande presentation av flera inspelningar visas då som ett separat tema i kartvyn på samma sätt som i
det tidigare fallet.
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